Regulamin strony internetowej
„www.strefahpe.pl”
§1 [Administrator]
1. Administratorem strony internetowej „www.strefahpe.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest
FFW Communication sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54
lok. 49, 02-797 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).
2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej
umowy.
§2 [Usługi]
1. Administrator świadczy następujące usługi:
a. dostęp do treści na blogu, z możliwością ich komentowania oraz upubliczniania w
mediach społecznościowych
b. rejestracje na webinary oraz dostęp do archiwalnych zapisów wideo
c. dostęp do raportów z możliwością ich pobrania (pobranie materiałów jest możliwe
wyłącznie po zalogowaniu na stronie)
d. uczestnictwo na forum z możliwością zakładania wątków oraz umieszczania
wpisów
e. możliwość wzięcia udziału w grach, regulowanych osobnymi regulaminami
przy czym Administrator może rozpoczynać i zaprzestawać świadczenia
poszczególnych usług w ustalonym przez siebie czasie.
2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za
rejestrację konta.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług
świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować
o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia
tych opłat.
§3 [Warunki techniczne]
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:
a. komputer z dostępem do sieci Internet;
b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies;
c. posiadanie konta e-mail – dla niektórych z usług, wymagających zarejestrowania
konta na Stronie.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w
związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi
systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.
3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług, w szczególności
wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
§4 [Reklamacje i odpowiedzialność]
1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania
Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej
funkcjonowaniem.

2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:
a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji
Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;
b. przesłane listem poleconym na adres Administratora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty ich otrzymania.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach
przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających
Stronę.
5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją
Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy
użyteczności.
§5 [Dane osobowe]
1. Administrator będzie zbierał od odwiedzających Stronę następujące dane:
a. imię,
b. nazwisko,
c. miasto,
d. firma
e. stanowisko
f. telefon,
g. adres e-mail.
2. Użytkownik korzystający z usług akceptuje warunki niniejszego regulaminu, a co za tym
idzie dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją
usług, a także dla celów marketingowych, objętych odrębnym oświadczeniem zgody.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i następuje przy rejestracji konta na
Stronie. Osobom podającym dane osobowe przysługują prawa do:
a. dostępu do danych,
b. możliwości ich poprawiania,
5. Każdy odwiedzający Stronę może mieć tylko jedno konto.
6. Administratorem danych osobowych zbieranych od odwiedzających Stronę jest Hewlett
Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem University Business Center II
ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa.. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych.
§6 [Ustalenia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd
właściwy dla siedziby Administratora.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim
poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.
4. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

